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Blogimme

Matkoja ja muutoksia
Alkuvuosi on ollut varsin kiireinen. Meillä kummallakin on omissa töissämme
kädet täynnä. Kätketyt aarteet -tuotanto on työllistänyt Eevaa melko paljon.
Mikäli haluat katsoa aiheesta lisää, niin blogissamme on maaliskuun 15. päivän kohdalla linkit kahteen Kätketyt aarteet -videoon. Jarin yhteistyössä
partneriorganisaatioiden kanssa on ollut nyt hetken hiljaisempaa, koska
TWR:n teknisen osaston resurssipula on pahentunut ja näin ollen sovellusten
muokkaus on hidastunut. Muiden osastojen projektien hallinnan tuki on sen
sijaan ollut vilkkaampaa. Lisäksi meillä on ollut matkoja ja vierailuja on ollut
myös tännepäin.
Olemme kotiutuneet jo kohtuullisen hyvin kansainväliseen seurakuntaan. Lisäksi käymme suomalaisessa seurakunnassa mahdollisuuksien mukaan. Alun
perin ajatuksenamme oli käydä jonkin aikaa englanninkielisessä kirkossa ja
muuttaa paikalliseen luterilaiseen seurakuntaan, kun saksankielentaitomme
paranisi. Nyt tuntuu siltä, että Vienna Community Churchista on tullut kotikirkkomme ja viihdymme siellä.
Konferenssi

Rukousaiheeksi:
 Kiitos varjeluksesta matkoilla
 Kiitos onnistuneesta partnerikonferenssista
 Johdatusta uuden asuinpaikan
valinnassa
 Viisautta tuleviin työhaasteisiin
 Tulevat kirkkopäivät ja seurakuntavierailut 21.5. klo 12 Espoon Aurorassa ja 25.5. klo
10 Harjavallassa
 Tytärtemme Bean ja Tian
opiskelu ja elämä

Jari stagella

Jokavuotinen Bratislavassa pidettävä kansallisten partnereiden konferenssi
työllisti taas teknistä osastoa. Sillä oli viisi ’nurkkausta’, joissa se esitteli
työnsä eri osa-alueita. Tällä kertaa pääsalissa ei ollut isoa esitystä. Jarilla oli
’työpaja’ aiheesta ’Projektinhallintaympäristö’ lähinnä ajanhallintaan liittyvien ongelmien näkökulmasta. Eevalla oli hyviä kokouksia ja tapaamisia Euroopan Hannojen kanssa. Toivoa naisille/Hanna-työn uusi johtaja Peggy
Banks oli ensimmäistä kertaa mukana konferenssissa ja hän kertoi Toivoa naisille -työn uusista tuulista.
Matkoja
Sansan visiomatkalaiset kävivät huhtikuun alussa. He tutustuivat TWR:n työhön Wienin ja Bratislavan toimistoissa. Lisäksi kiersimme jonkin verran kyseisissä kaupungeissa nähtävyyksiä katselemassa. Ryhmä oli oikein mainio ja
kulki julkisilla liikennevälineillä ja kävellen pitkiäkin matkoja mukisematta.

Visiomatkalaiset Bratislavassa

Huhtikuussa Ruotsin Hanna-koordinaattori Maggan tuli luoksemme ja lähdimme yhdessä Zagrebiin tapaamaan Kroatian Hanna-kordinaattoria Lidijaa.
Jari hoiti autonkuljettajan hommat. Tapasimme Lidijan kirkolla myös Iranin
pakolaisia.

Hannat Zagrebissa

Passaussa

Pääsiäisenä kävimme tutustumassa Saksan puolella Passaun kaupunkiin. Se
sijaitsee kolmen joen, Tonavan, Innin ja Ilzin risteyksessä. Tuomiokirkossa
on maailman suurimmat urut, 233 äänikertaiset. Passaun vanhan kaupungin
kapeilla kaduilla oli mukava kulkea ja ihastella kaunista arkkitehtuuria ja
pastellivärejä.
Tyttäremme Tia ja poikakaverinsa David käväisivät luonamme Slovenian
matkallaan. He kävivät nostalgiamatkalla Mariborissa, jossa he olivat opiskelijavaihdossa.
Toukokuun puolella pidettiin Sansan lähettitapaaminen Wienissä. Meillä oli
työkokouksia sekä retriittiluonteista yhdessäoloa. Tutustuimme kaupunkiin
ja maaseudulla Tonavan laaksoon ja sen kauniisiin pieniin kaupunkeihin,
joista eräässä, Dürnsteinissa, kuuluisa kuningas Richard Leijonamieli oli täkäläisen kuninkaan vankina lunnasrahoja odotellessa. Poikkesimme myös
huikeaan Melkin luostariin, jossa on kuvattu tunnettu elokuva Ruusun nimi.
Muutoksia

Lähettitapaaminen

Huhtikuun loppupuolella meille TWR:n Wienin toimiston työntekijöille pudotettiin oikea uutispommi. Toimisto lakkautetaan
runsaan vuoden kuluessa. Toimiston uusi paikka on joko Maltalla tai Kyproksella. Päätös tehdään aivan lähiaikoina. Syynä
on EU:n määräykset sen ulkopuolelta tuleville työntekijöille.
He joutuvat ottamaan kalliita vakuutuksia, jolloin lähetystyöntekijöiden varainhankinta käy mahdottomaksi. Näillä saarilla
tätä ongelmaa ei ole. Me kuulumme suomalaisen sosiaaliturvan
piiriin, jolloin sijaintipaikkamme voi olla myös muissa toimistoissa, esimerkiksi Saksassa, Hollannissa tai Slovakiassa.
Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä tähden. Ps 23:3
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